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Aan de leerlingen van klas 4h, 4a en 5a 

 

 

Zwolle, 17 juni 2020 

Kenmerk: 2020/223/boo/roe 

Betreft: Afronding van het schooljaar 

 

 

Beste leerling, 

 

Het einde van dit gekke schooljaar komt nu snel in zicht. Graag willen we je via deze brief informatie 

geven over het inzien van toetsen, de herkansingen, het inleveren van boeken en het uitreiken van het 

rapport.  

 

De planning ziet er als volgt uit: 

 

Woensdag 24 juni: inzage toetsen 

Op woensdag 24 juni is er in de ochtend gelegenheid om de in de toetsweek gemaakte toetsen in te 

zien. Na de toetsweek kun je jezelf via Magister inschrijven voor één of meerdere vakken van de 

toetsweek, waarvan je de toets in wilt zien. We willen benadrukken dat dit inzagemoment niet 

verplicht is. We mogen nog steeds niet te veel leerlingen in de school hebben, dus als inzien van de 

toets niet noodzakelijk is, blijf je thuis. Je komt in principe op school langs om een toets in te zien 

wanneer dit nodig is ter voorbereiding op de herkansing.  

 

Elke jaarlaag (klassencombinatie) komt in een ander tijdvak naar school om toetsen in te zien. Dit 

gebeurt volgens onderstaand schema: 

 

8:30 – 9:30 uur 4a 

9:30 – 10:30 uur 5a 

10:30 – 11:30 uur 4h1 t/m 4h3 

11:30 – 12:30 uur 4h4 t/m 4h7 

 

De lokalen waar je de verschillende docenten aantreft, worden die ochtend op de schermen in school 

bekend gemaakt. Er zijn laptops beschikbaar wanneer je die nodig hebt voor de inschrijving. 

 

Donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni: herkansingen 

Je kunt je tot woensdag 24 juni 13:00 uur inschrijven via Magister voor de herkansingen.  

De herkansingsregeling is vanwege corona iets aangepast. Elke leerling heeft twee herkansingen voor 

de herkansbare toetsen van na 17 maart. Deze staan in Magister weergegeven. Eventueel gespaarde 

herkansingen vervallen. Toetsen van vóór 17 maart kunnen niet meer herkanst worden.  

Inhalen van gemiste toetsen van na 17 maart gaat voor herkansen.  

Als je moet inhalen, staat dit al ingevuld. 
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25 juni 26 juni 

12:00 – 16:00  4a Gymzaal 1 8:30 – 12:30 5a Gymzaal 2 + 3    
12:30 – 16:30 4h (2 toetsen herkansen) Gymzaal 1    
13:00 – 15:00 4h (1 toets herkansen) Gymzaal 2 + 3 

 
 

Maandag 29 juni: boeken inleveren 

Op deze dag lever je de boeken in, in aula A. Om alles soepel te laten verlopen, is hiervoor een rooster 

gemaakt. Zorg dat je in het aangegeven tijdvak aanwezig bent om je boeken in te leveren. Je hoeft 

niet persé bij aanvang van de tijd aanwezig te zijn. Je moet ergens tussen de begin- en eindtijd die 

beschikbaar is voor je klas, de boeken inleveren. Een brief met inleverinstructie is door Van Dijk 

verstuurd. Lees deze instructie goed door, zodat het inleveren van de boeken snel verloopt.  

 

Tijd Klas   Tijd Klas   Tijd Klas  

11:30-11:45 4h1   13:15-13:30 4a1  14:15-14:30 5a1  

11:45-12:00 4h2   13:30-13:45 4a2   14:30-14:45 5a2 

12:00-12:15 4h3   13:45-14:00 4a3   14:45-15:00 5a3  

12:15-12:30 4h4   14:00-14:15 4a4   15:00-15:15 5a4 

12:30-12:45 4h5        

12:45-13:00 4h6        

13:00-13:15 4h7        

 

 

Vrijdag 3 juli: rapportuitreiking 

Ook de uitreiking van de rapporten zal dit jaar anders gaan. Omdat we zo min mogelijk leerlingen 

tegelijkertijd op school willen hebben, hebben we ervoor gekozen om de rapporten op te sturen per 

post.  

 

We wensen je nog veel succes met de laatste toetsen en de herkansingen. Voor je het weet is het 

vakantie! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Manon Appelmelk 

Antoon Boks 

Studieleiders 3, 4 en 5 havo 

 

Rianne Hogenkamp 

Jacques Roetman 

Studieleiders 3, 4, 5 en 6 atheneum 
 

 


